PERSBERICHT
Amersfoort, 13 mei 2009
TRADING UPDATE 1ste kwartaal 2009
Nyloplast’s dochtermaatschappij Danielson heeft als toeleverancier van bedieningspanelen
voor machines veel last van de economische crisis. Hierdoor is de vraag naar industriële
goederen over geheel West-Europa sterk gedaald. Dit manifesteerde zich al in het 4de
kwartaal van het vorige jaar. Er zijn toen direct maatregelen genomen om het vaste kosten
niveau te verlagen.
De omzet over het 1ste kwartaal kwam uit op € 4,1 miljoen ( vorig jaar: € 5,4 miljoen). In
vergelijking met het laatste kwartaal 2008 was de omzet fractioneel hoger, wat indiceert dat
de omzetdaling niet verder doorzet.
Bij Danielson te Hardenberg werd in maart een nieuwe Computer-to-screen machine in
gebruik genomen. Danielson is de eerste fabrikant in de branche die een dergelijke
automatisering van de zeefdruk voorbereiding in gebruik heeft genomen. Deze levert niet
enkel een aanzienlijke besparing, maar tegelijkertijd een hogere kwaliteit van het
eindproduct.
Recente gebeurtenissen:
Op 8 mei 2009 heeft Danielson de activiteiten van D-Switch overgenomen, een producent
van hoogwaardige schakelpanelen te Zaanstad met een jaaromzet van circa € 3 miljoen.
D-Switch is gespecialiseerd in ontwerp en productie van ‘Piezo’schakelingen, die vooral
worden toegepast in omgevingen met extreme omstandigheden zoals vocht en vuil. Hierdoor
wordt het productassortiment van Danielson belangrijk verder uitgebreid.
Overige gebeurtenissen:
Zoals reeds eerder aangekondigd zijn de activiteiten van de Naamplaat Bewegwijzering BV
verkocht per 1 januari 2009. Deze verkoop levert een buitengewone netto bate van €
350.000, - op, ten gunste van het resultaat voor dit jaar.
Nyloplast NV is actief op zoek naar uitbreiding van zijn industriële activiteiten door
acquisities. In dat kader is ook gedurende het afgelopen kwartaal een aantal projecten
beoordeeld.
Verwachtingen rest van het jaar:
Zoals bovengemeld is vraag naar industriële producten onder invloed van de wereldwijde
crisis belangrijk lager dan vorig jaar. Hoewel wij tekenen zien dat deze omzet daling niet
verder afneemt, hebben wij geen zicht op structurele verbetering van de
marktomstandigheden. Wij kunnen geen concrete uitspraak doen over het te verwachten
resultaat voor dit jaar, anders dan dat dit aanzienlijk lager zal zijn dan het resultaat over het
voorafgaande jaar.
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